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Opgave 2 

Hoe herverdelen? 

uit een krant (maart 2014): 
Een meerderheid van de economen is 
bezorgd over de toenemende 
inkomensverschillen in Nederland. 
Volgens deze economen leidt groeiende 
inkomensongelijkheid tot 
maatschappelijke onrust, die daarna via 
conjuncturele en structurele 
ontwikkelingen tot een lager nationaal 
inkomen kan leiden. Econoom Jakobson: 
“Om die reden kan het verstandig zijn om 
inkomen te herverdelen. De vraag is dan: 
wat is de meest efficiënte maatregel?”  

Gebruik bron 1. 
2p 7 Maak het schema in bron 1 compleet.  

Doe het als volgt: 
− Schrijf de letters a t/m e op. 
− Schrijf achter iedere letter het juiste economische verschijnsel. 
Kies uit: 
1 nationale bestedingen dalen 
2 investeringsklimaat verslechtert 
3 consumptie daalt 
4 technologische vooruitgang wordt belemmerd 
5 consumentenvertrouwen daalt 

Veelgebruikte herverdelingsmaatregelen zijn het verhogen van het 
minimumloon en het verhogen van het hoogste tarief van de 
inkomstenbelasting. 

2p 8 Neem onderstaand schema over en geef met een kruisje aan of de 
herverdelingsmaatregel effect heeft op het primair inkomen, het secundair 
inkomen of op beide.  

herverdelingsmaatregel
soort inkomen 

primair secundair beide 
verhogen minimumloon 
verhogen hoogste tarief 
inkomstenbelasting 
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Volgens econoom Jakobson zijn beide maatregelen geen efficiënte 
manieren om het inkomen te herverdelen. Stel je de volgende situatie 
voor. Als journalist neem jij een interview af bij Jakobsen over dit 
onderwerp. Op basis van jouw aantekeningen (bron 2) schrijf je een 
artikel. Dat artikel begint als volgt:  
“Volgens econoom Jakobson leidt het verhogen van het hoogste tarief van 
de inkomstenbelasting tot een lager nationaal inkomen en leidt het 
verhogen van het minimumloon tot hogere werkloosheid onder 
uitgerekend die werknemers, voor wie de bescherming met het 
minimumloon bedoeld is. Jakobson stelt dat een verhoging van de 
arbeidskorting voor de laagstbetaalden efficiënter is. Eén en ander laat 
zich als volgt toelichten….” 

Gebruik bron 2. 
3p 9 Schrijf in ongeveer 80 woorden het vervolg van het artikel. In het artikel 

moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 
a de wijze waarop het verhogen van het hoogste tarief van de 

inkomstenbelasting kan leiden tot een lager nationaal inkomen; 
b de wijze waarop het verhogen van het minimumloon kan leiden tot 

hogere werkloosheid onder uitgerekend die werknemers voor wie de 
bescherming met het minimumloon bedoeld is; 

c de wijze waarop het verhogen van de arbeidskorting voor de 
laagstbetaalden de inkomensnivellering kan versterken.  

2



www.examenstick.nl www.havovwo.nl

economie  havo  2017-I 

Opgave 2 

bron 1 oorzaak-gevolgschema 

maatschap-
pelijke
onrust

conjuncturele ontwikkeling

structurele ontwikkeling

...(a)... ...(b)... ...(c)...

...(d)...
particuliere 

investeringen
dalen

...(e)...

lager
nationaal
inkomen

bron 2 aantekeningen interview 

herverdelingsmaatregelen

groot effect

verhogen
minimumloon

verhogen hoogste
tarief

inkomstenbelasting

verhoging
arbeidskorting

laagstbetaalden

inkomensnivellering

meer
werkloosheid

lager nationaal
inkomen
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